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Неділя по Різдві 

 Собор Пресвятої Богородиці. 

 

Тропар (г. 5): Собезначальне Слово Отцю і Духові, * від Діви роджене на спасення 

наше, * оспіваймо, вірні, і поклонімся, * бо благоволив плоттю зійти на хрест * і 

смерть перетерпіти, і воскресити умерлих * славним воскресенням своїм.  

Тропар (г. 4): Різдво Твоє, Христе Боже наш, звістило світові світло розуму, в нім 

бо ті, що зіркам служили, від зірки навчилися поклонятися Тобі, Сонцю правди, і 

визнавати Тебе, що Ти є Схід з висоти. Господи, слава Тобі. 

Слава: Кондак святим (г. 3): Днесь радости сповняється божественний Давид,* а 

Йосиф хвалу з Яковом приносить;* вінець бо прийнявши через споріднення з 

Христом, радуються,* і несказанно на землі родженого оспівують, і кличуть:* 

Щедрий, спасай тих, що Тебе почитають. 

І нині: Кондак празника (г. 3): Діва днесь Пресущого народжує, і земля вертеп 

Неприступному приносить, ангели з пастирями славословлять, і волхви з зіркою 

подорожують. Нас бо ради народилося Немовля, Предвічний Бог.  

Прокімен (г. 5): Ти, Господи, захорониш нас і збережеш нас від роду цього і повік 

(Пс. 11,8). 

Стих: Спаси мене. Господи, бо не стало праведного (Пс. 11,2).  

Прокімен (г. 4): Дивний Бог у святих Своїх, Бог Ізраїлів (Пс. 67, 36).  

 

 

До Галатів послання святого апостола Павла читáння. 

Браття, сповіщаю вас, що Євангеліє, яке я вам проповідував, не від людей; бож я 

його не прийняв, ні навчився від людини, а через об'явлення Ісуса Христа. Ви чули 



про мою поведінку колись у юдействі, про те, як я жорстоко гонив Божу Церкву 

та руйнував її. Я визначався серед багатьох ровесників з мого роду, бувши 

запеклим прихильником передань моїх предків. Та коли той, хто вибрав мене вже 

від утроби матері моєї і покликав своєю благодаттю, зволив об'явити в мені Сина 

свого, щоб я проповідував його між поганами, я негайно, ні з ким не радившись, 

не пішов у Єрусалим до тих, що були апостолами передо мною, але пішов в 

Арабію і потім знову вернувся в Дамаск. Три роки після того пішов я у Єрусалим 

відвідати Кифу і пробув у нього п'ятнадцять день. Іншого ж з апостолів я не бачив, 

крім Якова, брата Господнього. 

 

Алилуя : Милості твої, Господи, повік оспівуватиму, сповіщу з роду в рід істину 

твою устами моїми (Пс. 88,2). 

Стих: Бо сказав Ти: Повік милість збудується, на небесах приготовиться істина 

твоя (Пс. 88,3). 

Алилуя : Небеса повідають славу Божу, творіння ж рук Його сповіщає твердь (Пс. 

18,2) 

Стих: День дневі передає слово і ніч ночі об’являє розуміння (Пс. 18,3).  

 

 

Від Матея святого Євангелія читáння. 

Як відійшли мудреці, ангел Господній з'явився вві сні Йосифові й каже: – Устань, 

візьми дитятко і його матір, і втікай у Єгипет, і пробудь там, поки я тобі не скажу, 

бо Ірод розшукуватиме дитя, щоб його вбити. Вставши Йосиф, узяв уночі дитятко 

та його матір і пішов у Єгипет, де пробув до смерти Ірода, щоб збулося сказане 

Господом через пророка: з Єгипту я покликав мого сина. Тоді Ірод, побачивши, 

що мудреці насміялись з нього, розлютився вельми й послав убити у Вифлеємі й 

по всій окрузі всіх дітей, що мали менше ніж два роки, згідно з часом, що пильно 

вивідав був від мудреців. Тоді збулось те, що сказав був пророк Єремія: В Рамі 



чути голос, плач і тяжке ридання : то Рахиль плаче за дітьми своїми й не хоче, щоб 

її втішити, бо їх немає. Як же вмер Ірод, ангел Господній з'явився вві сні Йосифові 

в Єгипті і каже: – Встань, візьми дитятко та його матір і вернися в ізраїльську 

землю, бо вмерли ті, що чигали на життя дитятка. Устав він, узяв дитятко та його 

матір і прийшов в ізраїльську землю, але почувши, що в Юдеї царює Архелай 

замість Ірода, батька свого, боявся іти туди. Попереджений же вві сні, він пішов у 

галилейські сторони і, прибувши туди, оселився в місті, що зветься Назарет, щоб 

збулося сказане пророками, що Назорей назветься. 

 

Замість Достойно, приспів: Величай, душе моя, у вертепі народженого царя – 

Христа. 

Ірмос (г. 8): Таїнство чудне бачу і преславне: небо – вертеп, престол 

херувимський – Діву, ясла – вмістилище, в яких возліг невмістимий Христос Бог. 

Його оспівуючи величаємо. 

 

 

Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте його в вишніх (Пс. 148,1).  

Другий: Ізбавління послав Господь людям своїм (Пс. 110,9). 

Алилуя (3 рази). 

 

 

 

 

 



СЕКРЕТ ЩАСЛИВОГО ПОДРУЖЖЯ  

 

Щоб бути щасливим у подружжі, мало поставити галочку, прочитавши ці 

сім пунктів від Джона Ґоттмана. Але з кожним цим кроком чоловік і 

дружина наближаються до щастя. 

 

Емоційний інтелект у подружжі 

Джон Ґоттман, професор психології Вашингтонського університету та 

координатор Інституту подружжя і сім’ї в Сіетлі, після багаторічних досліджень -

інтерв’ю з молодятами, сім’ями з дітьми та спостережень за подружжями 

повідомив, що знає секрет щасливих шлюбів і може з вірогідністю 91% 

передбачити розлучення. За його словами, суть проста: «Щасливі подружжя 

зазвичай ані мудріші, ані багатші, ані психологічно винахідливіші за інших. Але в 

буденному житті вони здатні знайти спосіб, який не дозволяє негативним думкам 

та емоціям щодо партнера (а так буває в кожному подружжі) взяти гору над 

позитивними. Їхні шлюби — як я їх називаю — емоційно інтелектуальні». У 

висновках зі своїх досліджень Джон Ґоттман підкреслив, що перш ніж почати 

допомагати рятувати подружжя, він хотів зрозуміти, чому одні з них вдалі, а інші 

— ні. 1994 року професор опублікував книжку, в якій указав на сім принципів 

емоційно інтелектуальних подружжів. 



1. Оновіть карту світу свого подруга 

Слово «пізнати» — один із термінів в Біблії, який використовується для 

визначення любові, зазначає Ґоттман. Це відображено в його дослідженнях:  

кризи долали або не мали їх узагалі ті подружжя, які добре знали одне одного, 

знали «світ» подруга — думки, проблеми, мрії, турботи. Але раз пізнати мапу світу 

свого партнера — недостатньо, оскільки вона змінюється. Тому важливо бути 

постійно в контакті з коханою людиною — глибше, ніж поверховий шар 

щоденних розмов. 

2. Дбайте про свої почуття симпатії та захоплення коханою людиною 

«Хоча вади партнера можуть іноді привести щасливих подругів до межі 

витривалості, однак надалі залишається переконання, що він заслуговує на повагу 

і прийняття. Коли такого почуття в подружжі бракує, немає шансів його 

врятувати», — пише Ґоттман. Якщо зараз важко симпатизувати своїй половинці й 

захоплюватися нею, варто пригадати приємні моменти: «зосередження на 

минулому часто дозволяє побачити жаринки позитивних почуттів».  

3. Будьте «до себе», а не «від себе» 

«У мене зараз немає часу», «Ти бачиш, що я зайнята?!», «Перестань скаржитися» 

— це приклади відштовхування від себе, втеча від розмови. Коли ж подруги 

хочуть іти назустріч одне одному, то можуть сказати: «Я зараз не можу 

розмовляти, розповіси мені, коли повернуся», «Мені потрібно п’ять хвилин тиші, 

а потім усе мені розповіси, добре?», «Знову важкий день на роботі? Відпочинь, а 

потім розповіси мені, якщо захочеш». 

4. Піддавайтеся впливу коханої людини 

Дослідницька група Ґоттмана дійшла висновку, що в шлюбі не має бути місця 

деспотизму. Подруги мають приймати рішення спільно і ставитися одне до одного 

з повагою. Тоді будь-які труднощі зміцнюватимуть єдність подружжя. Також 

науковці побачили, що жінкам набагато легше прийняти такий уклад життя; 



чоловіки ж — також і через релігійні причини — частіше нав’язують свою думку 

дружинам. Однак Ґоттман зазначає: «Я не знаю жодної релігії, яка б наказувала 

чоловікові бути тираном». Повага і любов у шлюбі дозволяють рахуватися з 

коханою людиною. 

5. Вирішуйте проблеми, які можна вирішити 

Конфлікти потрібно розпочинати якомога спокійніше, не в емоціях — завдяки 

цьому, коли ситуація cтане менш приємною, більшою буде імовірність обмінятися 

аргументами, а не звинуваченнями. Варто підкреслити: не треба боятися сварок. 

У шлюбі сварка — це часто шлях до вирішення проблем. Тому краще сваритися, 

ніж робити вигляд, ніби її немає. Невирішені проблеми можуть вийти вам боком.  

6.Подолайте конфлікт, який паралізує 

Є такі спірні питання, щодо яких подругам складно дійти згоди. Професор Ґоттман 

переконує, що створити тривалий і щасливий шлюб удасться, навіть коли 

«конфлікт, який паралізує», не вирішений. «Але, — додає він, — працюйте над 

ними». Вже сама праця і спроби збагатять вас. 

7. Віднайдіть почуття спільноти 

Кожне подружжя творить власну «мікрокультуру», яка має свої традиції 

(наприклад, у неділю по обіді їмо морквяний пиріг), ритуали (наприклад, тато 

голить вуса після народження ще однієї дитини) і міфи. Як зазначає Ґоттман, це — 

«історії, які розповідають подруги, чи то правдиві, чи видумані, чи прикрашені».  

Почуття приналежності (а отже, знання і вплив на сімейні цінності) будує 

подружню спільноту. Щоб бути щасливим у подружжі, мало поставити галочку, 

прочитавши ці сім пунктів. Але з кожним цим кроком чоловік і дружина 

наближаються до щастя.  

Переклад CREDO за матеріалами: Марлена Бессман-Палівода, Aleteia 

 



Молитва подружжя одне за одного 

Господи Ісусе Христе, від щирого серця дякуємо Тобі за благодать, яку дарував Ти 

нам у таїнстві Подружжя; благаємо Тебе, милостиво підтримуй і укріплюй нас 

повсякчас. Допоможи нам завжди жити у злагоді й вірності і не дай ніякій гіркоті 

й розчаруванню розділити нас. Нехай буде любов наша такою терпеливою і 

міцною, щоб усі печалі й страждання ми переносили без нарікань і були завжди 

готові пробачити і втішити. Хай наші обручки свідчать і нагадують нам про те, що 

наше подружжя нерозривне і подібне до союзу, що його Ти, Спаситель світу, 

уклав із Нареченою Твоєю, Святою Церквою, і скріпив Твоєю Кров’ю. Нехай 

знамення Хреста Твого супроводжує нас у спільній молитві, роботі й допомозі 

одне одному в здобуванні благ заради щирої жертовності наших душ. Дай нам 

нині для цього святого покликання нові сили по милості Твоїй. Амінь.  

 

Джерело: CREDO: https://credo.pro/2018/10/105614 

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ: 

ПРОСИМО МОЛИТИСЯ У НАМІРЕННІ МИРУ ТА 

ПРИПИНЕННЯ ВІЙНИ В УКРАЇНІ!!! 

 

ПОМОЛІТЬСЯ ЗА ХВОРИХ ТА ВИМУШЕНИХ БУТИ ВДОМА 

ПАРАФІЯН 
Ганна Кузів, Надія Міщук, Стефан та Оксана Федоришин, Ярослава, Ірина 

 

ГАРЯЧІ СНІДАНКИ/ОБІДИ: Сестрицтво св. Анни запрошує усіх на гарячі 

обіди в парафіяльному залі, кожної неділі, після першої та другої Святої Літургії. 



 

РОБИМО ВАРЕНИКИ у вівторок, 10 січня з 17:00 год. у старому залі. Продаж 

буде у середу, 11 січня, з 9 до 12 год. 

 

Анонімні Алкоголіки - це співтовариство чоловіків та жінок, які діляться один 

з одним своїм досвідом, силою та надією з метою вирішити їхню спільну 

проблему та допомогти іншим одужати від алкоголізму.  Єдиною вимогою для 

членства є бажання кинути пити. Членство в АА не передбачає вступних або 

обов'язкових внесків; співтовариство утримується завдяки нашим власним 

добровільним пожертвуванням.  АА не пов'язане з будь-якою сектою, релігією, 

політикою, організацією чи установою; не бажає брати участь в будь-яких 

суперечках, не підтримує та не виступає проти будь-яких справ. Наша основна 

мета - залишатися тверезими та допомагати іншим алкоголікам досягти тверезості.  

Якщо у Вас виникають проблеми через надмірне пиття? І не вдається контролювати 

свою випивку? Можливо Анонімні Алкоголіки тобі допоможуть? Контактувати 

із україномовним АА у США та Канаді www.aa.lviv.ua/feedback/ - або написавши E-

mail: aa@aa.lviv.ua У Філадельфії Тарас +1 (267) 902-9217; У Нью Йорку Тарас +1 (347) 722-

4130 

 

ПРО ХРЕСТИНИ ТА ШЛЮБИ 

• ХРЕСТИНИ. Просимо звертатися щодо хрестин до отця Василя особисто на 

розмову та обговорити деталі. Потрібно заповнити формуляр. 

• ШЛЮБИ. Просимо звертатися принаймні 6 місяців до дати шлюбу. У цей час 

потрібно перейти інтерв’ю-запитник, взяти передшлюбний курс онлайн або 

особисто. 

o Якщо хтось має тільки цивільний шлюб і бажає взяти шлюб у церкві, просимо 

звертатися до отця Василя. 

o Якщо хтось був попередньо одружений і бажає взяти шлюб у церкві, просимо 

звертатися до отця Василя, який допоможе почати процес анулювання 

попереднього шлюбу та почне підготовку до нового шлюбу. 

НАМІРЕННЯ НА СЛУЖБУ БОЖУ Ви можете подати повідомленням на скриньку 

parish@mykhailivka.org та особисто. 

 

 



 



 



 



РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ  

 

Неділя, 08 січня 

30-та по Зісланні Святого Духа, 

Собор Пресвятої Богородиці: 

08:00     Божественна Літургія за здоров’я та Боже благословення 

10:00     Божественна Літургія за здоров’я та Боже благословення 

Понеділок, 09 січня: 

Св. ап., первомч. й архидиякона Стефана 

09:00     Божественна Літургія 

19:00     Божественна Літургія 

Вівторок, 10 січня: 

18:00     Божественна Літургія та Молебень за Україну 

Середа, 11 січня: 

19:00     Божественна Літургія та Молебень за Україну 

Четвер, 12 січня: 

19:00     Божественна Літургія та Молебень за Україну 

П’ятниця, 13 січня 

09:00     Божественна Літургія та Молебень за Україну 

19:00     Велика Вечірня з Литією 

Субота, 14 січня  

Обрізання Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Св. Василія 

Великого, архиєп. Кесарії Кападокійської. 

09:00     Божественна Літургія 

17:00     Божественна Літургія 

Неділя, 15 січня 

31-ша по Зісланні Святого Духа, 

08:00     Божественна Літургія за здоров’я та Боже благословення 

10:00     Божественна Літургія за здоров’я та Боже благословення 


